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SAFARI ÎN UGANDA ȘI RWANDA 

04 - 13 mai 2023 (10 zile) 

5850  Euro (taxe de aeroport incluse) 

  

Se spune că o călătorie în Africa este o experiență de viață și se mai spune că cine a călcat pe pământul african își 
dorește să revină. Chiar dacă ați mai fost în Africa sau dacă doriți să vizirați pentru prima dată țări de pe acest 

continent, această excursie este ocazia perfectă. Uganda, supranumită și „Perla Africii", vă invită să descoperiți câteva 
dintre cele zece parcuri naționale și unele dintre cele mai diversificate biotopuri din Africa de Est, în timp ce în Rwanda 

veți vizita Parcul National al Vulcanilor, unde veți avea un permis special pentru a porni în căutarea maimuțelor aurii, 
una dintre speciile de primate aflate pe cale de dispariție.  
Experiențe locale: 

✓ Trekking în căutarea gorilelor de munte în Bwindi  

✓ Descoperiți cimpanzeii în junglă, la Kibale National Forest 

✓ Safari în căutarea leilor în Parcul National Queen Elizabeth 

✓ Oprire în Bigodi Wetland Sanctuary cu fluturi, păsări și insecte 

✓ Trekking în căutarea maimuțelor aurii în Rwanda 

✓ Cazarea în mijlocul naturii 

----------------------------------------------------------------------  ITINERAR  ---------------------------------------------------------------- 

J 04.05. BUCUREȘTI – ISTANBUL - ENTEBBE 

 

V 05.05. ENTEBBE – KIBALE 

S 06.05. KIBALE NATIONAL PARK & BIGODI WETLAND 
SANCTUARY 

D 07.05. QUEEN ELISABETH NATIONAL PARK 

L 08.05. QUEEN ELISABETH NP – BWINDI NATIONAL PARK 

M 09.05. BWINDI NP – VOLCANOES NATIONAL PARK, RWANDA 

M 10.05. VOLCANOES NATIONAL PARK 

J 11.05. VOLCANOES NATIONAL PARK - LACUL KIVU 

V 12.05. LACUL KIVU – KIGALI 

S 13.05. KIGALI – ISTANBUL – BUCUREȘTI 

--------------------------------------------------------------  PROGRAM DETALIAT  -------------------------------------------------------- 

Ziua 1 (joi, 04.05.2023). BUCURESTI – ISTANBUL – ENTEBBE  
• Ne întâlnim la ora 13:15  în Aeroportul Henri Coandă și zburăm spre Istanbul (15:25 - 16:45).  
• Escală și zbor de noapte spre Entebbe  (19:00 - 03:20). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 2 (vineri, 05.05.2023). ENTEBBE – KIBALE 
• Aterizare pe Aeroportul Internațional Entebbe, situat pe malul nordic al Lacului Victoria, la 1153 m altitudine. 
• Plecare spre Kibale Forest National Park, situat în vestul țării, în apropierea graniței cu Republica Democratică 

Congo, la poalele lanțului muntos Rwenzori. Cel mai înalt vârf (Margherita = 5109 m), este cel de-al treilea din 
Africa, după Kilimanjaro și Muntele Kenya, iar râurile ce izvorăsc din acest masiv reprezintă sursele Nilul cu cea mai 
mare altitutide. 

• După sosirea și instalarea la Lodge timp liber pentru relaxare după lungul drum din România.  
• Cazare în Kibale Forest National Park (Chimpundu Lodge sau similar).  
• Mese:mic dejun , dejun, cină. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
https://chimpundulodge.com/
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Ziua 3 (sâmbătă, 06.05.2023). KIBALE NATIONAL PARK – BIGODI WETLAND SANCTUARY 
• Dimineața, începem explorarea Kibale National Park, una dintre rezervațiile naturale cu cea mai mare concentrație 

și diversitate de primate din Africa. în aceasta pădure trăiesc 13 specii de primate, multe dintre acestea fiind pe 
cale de dispariție, iar aici sunt studiate și protejate - dintre acestea se remarcă cimpanzeii dar și alte specii de 
maimuțe africane. Comunitatea de cimpanzei numără aproximativ 1.450 de exemplare și este împărțită pe cinci 
grupuri. Dintre acestea, trei grupuri sunt complet sălbatice și se feresc de oameni, iar două sunt obișnuite oarecum 
cu prezența oamenilor în rezervație. Unul dintre grupuri este destinat exclusiv studiilor științifice, iar celălalt, care 
numără în jur de 100 exemplare, poate fi observat de turiști, în cazul în care sunt norocoși. Explorarea zonei se face 
în grupuri  restrânse, cu însoțitor local. Tot aici speciile de păsări sunt extrem de prolifice, parcul numărând peste 
300 specii. 

• A doua parte a zilei este dedicată Bigodi Wetland Sanctuary, unde vom avea privilegiul să vedem o bogată floră și 
faună specifică zonelor umede, cu o mare varietate de fluturi, păsări și insecte. Vom face un tur în jurul Ndali lodge. 
Suplimentar vom putea opri la oricare dintre plantațiile de ceai pe care o să le vedem de-a lungul drumului.  

• Seara, puteți face un tur să vedeți podul natural, “top of the world’’. Dacă este o zi senină, veți putea vedea chiar 
vârfurile înzăpezite din Munții Rwenzori. 

• Cazare în rezervația Kibale National Park (Chimpundu Lodge sau similar). 
• Mese: mic dejun, dejun, cină. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 4 (duminică, 07.05.2023). QUEEN ELISABETH NATIONAL PARK 
• De dimineață vom parcurge un drum pitoresc până la Queen Elizabeth National Park (Parcul Național Regina 

Elisabeta), cea mai populară destinație turistică din Uganda. Diversele ecosisteme ale parcului (savană, păduri 
umbroase, lacuri strălucitoare și zone umede fertile), fac ca acest habitat să fie ideal pentru animale mari, incluzând 
și 10 specii de primate, inclusiv cimpanzei și peste 600 de specii de păsări. 

• Având pe fundal culmile zimțate ale munților Rwenzori, priveliștile superbe ale parcului includ zeci de cratere 
enorme sculptate dramatic în dealuri verzi, cu vederi panoramice asupra Canalului Kazinga, cu malurile sale pline 
cu hipopotami, bivoli și elefanți. Plus nesfârșitele câmpii Ishasha, unde se ascund lei gata să se arunce asupra 
turmelor de gazele Kob.  

• După-amiază vom face o excursie cu barca de două ore de-a lungul faimosului canal Kazinga, ocazie de a vedea 
hipopotami, bivoli, gazele kob, elefanți, mistreți africani, precum și păsări spectaculoase. 

• Cazare în Parcul Național Queen Elizabeth (Buffalo Safari Lodge sau similar) 
• Mese: mic dejun, dejun, cină. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 5 (luni, 08.05.2023).  QUEEN ELISABETH NATIONAL PARK – BWINDI NATIONAL PARK 
• Începeți-vă ziua cu o ceașcă de cafea aromată, ca să intrați în atmosfera unei zile pline de aventură într-un nou 

safari. Dimineața devreme vom traversa în masinile de safari Parcul Național Queen Elizabeth de-a lungul Kasenyi 
și Queens Mile, prilej pentru majoritatea vizitatorilor să urmărească leii care trăiesc în această parte a parcului. 
Este o oportunitate pentru cei pasionați să surprindă frumusețea vieții sălbatice din este parc național, un loc de o 
frumusețe aparte și un amestec de contraste. Explorarea începe dimineața foarte devreme, împreună cu un ranger 
(cu echipament și tracker) pentru o experiență magică în mijlocul naturii ... cu elefanți, bivoli, antilope etc. și o mare 
varietate de păsări. 

• Vom reveni la lodge pentru un mic dejun târziu și check out. 
• Vom pleca spre Ishasha, de-a lungul craterelor uscate, adânci și largi, cu întinderi de vegetație de savană. Șoferul 

ne va conduce prin valea accidentată a riftului (partea de sud a Parcului Național Queen Elizabeth), zona Ishasha, 
unde vom putea vedea leii care se cațără în copaci. Facem o oprire pentru pranz la Ishasha Wilderness Lodge.  

• Ne îndreptăm către Bwindi National ParkUNESCO, celebru pentru că este habitatul gorilelor de munte. În afară de 
gorile, există o mare varietate de primate, inclusiv maimuțele cu coadă albastră și roșie. Pădurea în sine, plină de 
vegetație luxuriantă, are un farmec aparte 

• Cazare în Bwindi National Park (Silverback Lodge sau similar). 
• Mese: mic dejun, dejun și cină. 
 
 

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
https://chimpundulodge.com/
https://www.buffalolodge.ug/
https://silverbacklodge.com/
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 6 (marți, 09.05.2023).  BWINDI NATIONAL PARK 
• Vom porni, însoțiți de ghizi,, într-o aventură specială și unică în căutarea gorilelor de munte, o specie extrem de 

rară în întreaga lume, cu câteva exemplare rămase. În această zi este recomandat să purtați o jachetă de ploaie și 
încălțăminte adecvată deoarece în parc este multă umezeală. 

• Greutățile drumului se vor șterge atunci când veți vedea gorilele în mediul lor de viață, în natură. Fiecare safari este 
diferit, cu experiențe diferite. Este foarte probabil să vă întâlniți cu familii de gorile care își duc viața în pădure, să 
vedeți cum părinții îi îngrijesc sau hrănesc pe cei mici sau cum puii zglobii se joacă în apropiere. și toate acestea în 
preajma voastră, la doar câțiva pași distanță. 

• Pădurea luxuriantă din Bwindi este o zonă specială, de pădure tropicală densă, extrem de veche, care a supraviețuit 
ultimei ere glaciare. Proclamată sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, Bwindi este una dintre cele mai diverse zone 
biologice de pe pământ, cu o floră unică și prețioasă ce susține aproximativ jumătate din populația mondială de 
gorile montane - despre care se crede că numără doar 720 exemplare. Există, de asemenea, o populație numeroasă 
de cimpanzei și cercetările arată că Bwindi este singura pădure din Africa în care aceste două specii trăiesc 
împreună. 

• După-amiaza o puteți dedica explorării stilului de viață al oamenilor care trăiesc în parc și în apropierea sa. Vom 
vedea cum populația Batwa și-a păstrat tradițiile și modul de viață antic, în ciuda faptului că au fost obligați să se 
mute în afara Parcului National Bwindi. Vom face o plimbare alături de membrii tribului prin jungla ecuatorială și 
vom vedea cum vânau, cum se orientau în junglă și cum se apărau de animalele sălbatice.  

• Cazare în Bwindi National Park (Silverback Lodge  sau similar.)  
• Mese: mic dejun, dejun și cină. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 7 (miercuri, 10.05.2023).  BWINDI NATIONAL PARK – VOLCANOES NATIONAL PARK, RWANDA 
• Vom pleca spre granița cu Rwanda și ne vom lua rămas bun de la Uganda.  
• Ne vom continua călătoria către Parcul Național al Vulcanilor, situat în Rwanda, aproape de granița cu Republica 

Democratică Congo.  
• Sosire la lodge, dejun și după-amiază liberă.  
• Vom putea admira superbul peisaj al acestui renumit parc național, unul dintre cele mai bune locuri pentru a vedea 

numeroase specii de primate pe cale de dispariție.  
• Cazare în Parcul Național al Vulcanilor (Virunga Inn Resort & Spa sau similar). 
• Mese: mic dejun, dejun și cină. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 8 (joi, 11.05.2023).  VOLCANOES NATIONAL PARK – LACUL KIVU 
• Plecare matinală către sediul Parcului Național al Vulcanilor de unde vom porni în drumeție prin junglă în căutarea 

maimuțelor aurii. Această specie de primate este pe cale de dispariție și în acest parc național sunt cele mai mari 
șanse să le vedem în propriul habitat. Culoarea lor portocalie contrastează cu verdele pădurii ecuatoriale și este un 
vis pentru iubitorii de fotografie. Maimuțele aurii sunt foarte active și trăiesc în grupuri de până la 30 de membri.  

• Vom reveni la lodge în jurul orei 11.00 și vom pleca spre Lacul Kivu. Coasta de nord a Lacului Kivu, între Gisenyi și 
Kibuye, oferă printre cele mai frumoase peisaje din Rwanda, fiind la doar câteva ore distanță de munții Virunga.  

• Ne vom instala la unul dintre cele mai bune hoteluri din zonă și vom beneficia de câteva ore de relaxare pe malul 
cu nisip auriu al lacului Kivu. 

• După-amiază vom face o plimbare cu caiacul pe lac, pentru a admira apusul de soare și numeroasele specii de 
păsări prezente pe acest lac.  

• Cazare pe malul Lacului Kivu (Hotel Serena Lake Kivu sau similar). 
• Mese: mic dejun, dejun și cină. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 9 (vineri, 12.05.2023).  LACUL KIVU – KIGALI 
• Dimineața plimbare prin orașul Gisenyi, situat la granița dintre Rwanda și Republica Democratică Congo. Va fi o 

experiență interesantă să vedeți un mic oraș de graniță dintre 2 dintre țările africane puțin vizitate de turiști.  
• Transfer spre Kigali, capitala statului Rwanda și dejun la Hotel Serena Kigali.  
• După-amiază tur al orașului Kigali cu oprire la Memorialul Genocidului de la Kigali din 1994.  

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
https://silverbacklodge.com/
https://virungainn.net/
https://www.serenahotels.com/lake-kivu
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• După cină transfer la aeroportul din Kigali pentru zborul spre Istanbul. 
• Mese: mic dejun, dejun și cină. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 10 (sâmbătă, 13.05.2023). KIGALI – ISTANBUL – BUCUREȘTI  
• Zbor de noapte spre Istanbul (01:20 - 10:40). 
• Escală și zbor spre București (13:20 - 14:35).  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PERIOADĂ PROGRAM TARIF 

04 - 13.05.2023  5850€ /persoană 

 TAXE de AEROPORT INCLUSE 
Note: *Tariful este calculat pe persoană, loc în cameră dublă/ twin, pentru un grup de minimum 10 persoane și 
maximum 12 persoane. Pe durata safariului, transportul se va face cu mașini de 6 locuri iar grupul se va repartiza în 
2 mașini separate. 
**Supliment cameră single 1000 €/pers. 
 
PROGRAMUL INCLUDE:  
✓ Transport transcontinental cu avionul București – Istanbul - Entebbe și Kigali - Istanbul -București; 
✓ Taxele de aeroport;  
✓ Program de safari de 6 zile / 6 nopti cu cazare la lodge-uri de safari în Uganda și Rwanda 
✓ Transport în safari cu mașini speciale pentru safari (maxim 6 persoane/mașină) 
✓ 6 nopti în Lodge-uri clasificate similar 4 stele în Uganda și Rwanda 
✓ 1 noapte cazare la un hotel 5 stele în Entebbe  
✓ 1 noapte cazare la un hotel 5 stele pe malul Lacului Kivu 
✓ Pensiune completa pentru întreg programul  
✓ Serviciu de ghid local în limba engleză pe durata excursiilor 
✓ Serviciu de  însoțitor român  
✓ Vizitele și excursiile menționate în program 
 
PROGRAMUL NU INCLUDE:  

x Taxa de viză pentru Africa de Est: 100 $ / persoană  
x Bacșișul pentru ghidul de safari (~ 80 $/ persoană) 
x Vaccinurile și medicamentele recomandate pentru vizita în Uganda și Rwanda 
x Alte mese în afara celor menționate în program 
x Băuturile în timpul meselor 
x Asigurarea medicală și asigurarea storno a călătoriei  
x Asigurarea storno opțională, se încheie în aceeași zi cu contractul turistic  
x Alte excursii și activități opționale în Uganda și Rwanda 
 
CONDIȚII DE REZERVARE: 
• Pentru rezervare fermă, se va plăti o primă tranșă de 30% din contravaloarea programului, iar diferența se va achita 

cu minimum 45 de zile înainte de data plecării. 
• Pentru plecările în mai puțin de 45 de zile de la rezervare, se va achita integral. 
 
ACTE NECESARE: 
• Pentru călătorie aveți nevoie de pașaport valabil cel puțin 6 luni în momentul revenirii în țară; Vă rugăm să vă 
asigurați că documentele de călătorie nu prezintă urme de deteriorare a elementelor de siguranță. Viza pentru 

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
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intrarea în Uganda – Ruwanda se obține online în avans cu 2 săptămâni înainte de plecare. Este obligatoriu să aveți 
Certificat de vaccinare internațional și vaccinul împotriva febrei galbene. Nu sunt acceptate pașapoartele temporare. 
 
OBSERVAȚII: 
• Prezentul document constituie anexa la contractul de prestări servicii. 
• Tarifele sunt în euro / persoană. Tarifele sunt valabile pentru grup de minimum 10 persoane. În cazul în care nu se 

întrunește numărul minim menționat, prețul se poate majora cu până la 10%, dacă nu este precizat altfel. Această 
condiție este acceptată de cei înscriși la excursie automat, la semnarea contractului de prestări servicii turistice și 
nu constituie motiv de anulare. Numărul minim de participanți pentru a se organiza excursiile opționale este egal 
cu numărul minim de participanți pentru întregul program, dacă nu este precizat altfel. Sub acest număr, agenția 
poate majora prețul sau anula opționalul.  

• În cazul în care turistul renunță la excursie, indiferent de motive, acesta va suporta următoarele penalități calculate 
din valoarea totală a excursiei: 

✓ nu există penalizări din prețul excursiei dacă anularea se face cu mai mult de 60 de zile până la plecare 
✓  penalizare 10% din prețul excursiei dacă anularea se face între 60-46 de zile până la plecare 
✓  penalizare 30% din prețul excursiei dacă anularea se face cu mai puțin de 45-31 de zile până la plecare 
✓  penalizare 100% din prețul excursiei dacă anularea se face cu mai puțin de 30 de zile până la plecare sau 
✓  pentru neprezentare la plecare (no-show) 

• Aceste penalizări se aplică în toate cazurile, cu excepția programelor cu croazieră, sau programe confirmate cu 
propriile reguli de achitare, anulare, penalizare (ex: programe de Paște, Crăciun, Revelion, Early Booking etc).  

• Rezervările  pentru pachetele de Crăciun /Revelion/ Paște/ Early Booking anulate, sunt supuse unor condiții speciale 
de penalizare:  

✓ 50 % dacă retragerea se face  până în 60 de zile înaintea începerii excursiei; 
✓ 80 % dacă retragerea se face între 59 - 31 de zile înaintea începerii excursiei; 
✓ 100 % dacă retragerea se face mai târziu de 30 zile înaintea începerii excursiei sau dacă turistul nu se 

prezintă la locul de plecare în ziua și la ora stabilită. 
• În cazul programelor care includ croaziere, temenele se modifică, astfel: 

✓ 40 % dacă retragerea se face cu 65 zile înaintea începerii excursiei; 
✓ 100 % dacă retragerea se face mai târziu de 64 zile înaintea începerii excursiei sau dacă turistul nu se 

prezintă la locul de plecare în ziua și la ora stabilită. 
• Clasificarea hotelurilor, restaurantelor, vasului de croazieră este cea oficial atribuită de organele de resort din țările 

respective.  

• Pentru anumite facilități din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare; în momentul sosirii 
la hotel, solicitați recepționerului sau conducătorului de grup să vă informeze cu exactitate asupra lor;  

• Agenția noastră depune toate eforturile necesare pentru a vă respecta preferințele, dar nu putem garanta camere 
duble sau twin (pat matrimonial sau paturi separate), respectiv camere de fumători sau nefumători decât în limita 
disponibilității acestor facilități la hotelurile partenere; 

• În situații de excepție ( evenimente, congrese, conferințe, târguri etc. ) agenția poate opera modificări în structura 
programului, fără a afecta vizitarea obiectivelor turistice.   

• Compania aeriană și orele de zbor menționate în program sunt cu titlu informativ și pot fi schimbate. Agenția nu 
este responsabilă în cazul în care programul turistic nu poate fi realizat, parțial sau total, din cauza modificării 
orarului de zbor, întârzierii sau anulării curselor aeriene. Siguranța bagajelor pe durata transportului aerian cade în 
sarcina companiei aeriene.  

• Taxele de aeroport sunt valabile la data întocmirii programului și pot fi modificate până la emiterea biletelor de 
avion.                                                   

• Pe durata circuitelor, sosirea la cazare se face de regulă seara, putând apărea întârzieri din cauza condițiilor de 
trafic, vreme, etc. Orele de sosire la cazare variază de la o zi la alta, în funcție de programul turistic. Agenția nu se 
face răspunzătoare pentru nerespectarea sau întârzierea programului turistic din cauza condițiilor de trafic 
(ambuteiaje, închiderea sau schimbarea anumitor sectoare de drum etc.), a vremii, a controalelor vamale sau a 
indisciplinei anumitor turiști (întârzieri, atitudini ofensatoare sau ostile față de ghizi, conducătorii auto etc.). 
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• Pentru programele care presupun obținerea vizei înainte de plecare, turiștii au obligația să trimită toate 
documentele solicitate agenției în termenul prevăzut de aceasta pentru a evita orice risc de a nu se obține viza din 
cauza timpului scurt până la plecare. În cazul în care obținerea vizei este condiționată de prezența fizică a turiștilor 
pentru interviu, aceștia au obligația de a se prezenta la data și ora la care s-a făcut programarea. Refuzul 
autorităților consulare de a acorda viza, din orice motiv care nu poate fi imputat agentiei, exonereaza agenția de la 
orice răspundere. Turiștilor cărora li s-a refuzat acordarea vizei, li se va returna întreaga sumă achitată în avans, 
mai puțin anumite costuri percepute de partenerii locali / companii aeriene pentru anularea excursiei, costurile 
variind în functie de data anulării serviciilor. Taxa de viză perceputa de Ambasade pentru procesarea vizelor nu se 
ramburseaza. În cazul în care turistul își planifică mai multe vacanțe succesive și nu trimite documentele la timp / 
nu se prezintă personal pentru obținerea vizei, agenția nu poate fi trasă la raspundere iar turistul are obligația de 
a-și obține singur viza necesară călătoriei.  

• Pe durata croazierelor toate plățile efectuate ( băuturi, cumpărături, masaj etc ) se înregistrează pe cardul personal 
pe care fiecare turist îl primește la îmbarcare. Micul  și prânzul se servesc în regim bufet iar cina se servește ori în 
restaurantul bufet, ori a la carte ( cu meniu la alegere) fiecare pasager având o anumită masă rezervată, de la 
începutul până la sfârșitul croazierei. Bagajele, atât la îmbarcare cât și la debarcare, sunt transportate de personalul 
vasului. Seara, fiecare cabină primește un buletin informativ cu toate activitățile care au loc a doua zi ( excursii, 
spectacole etc ).  Cabinele pot să difere din punct de vedere al confortului unele față de altele, cu toate acestea 
diferența de preț este dată de poziționarea acestora pe vas, cele aflate pe punțile superioare fiind de regulă mai 
scumpe. Cabinele rezervate la grupuri sunt de regulă cabine interioare / exterioare sau cu balcon, din categoria 
celor garantate (fără posibilitatea alegerii poziției pe o anumită punte) și se nominalizeaza cu cel mult o săptămână 
înainte de plecare. Agenția nu se face responsabilă în cazul în care apar nemulțumiri legate de acest aspect. De 
asemenea, linia de croazieră poate face un upgrade la una sau mai multe cabine (un schimb dintr-o categorie 
inferioară la o categorie superioară) fără o informare în prealabil și în mod aleatoriu iar agenția nu  poate fi trasă la 
răspundere. În porturile în care oprește vasul, turiștii au posibilitatea să cumpere excursii de la biroul de turism 
aflat la bord sau să își facă propriul program, însotitorul roman neavand obligativitatea de a-i însoți. 

• Agenția nu răspunde în cazul refuzului autorităților de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul 
propriu sau de a-i permite să părăsească teritoriul propriu; 

• Copiii minori pot călători doar: a) însoțiți de ambii părinți b) însoțiți de unul dintre părinți care să aibe acordul 
notarial al  părintelui care nu călătorește ( sau încredințare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de 
deces ); c) însoțiți de un adult cu certificat de cazier judiciar în original și acordul notarial al ambilor părinți. Copiii 
care nu au carte de identitate, vor clălători obligatoriu cu pașaportul. 

• Turistul are obligația să se asigure că documentele de călătorie precum cartea de identitate sau pașaportul, nu sunt 
deteriorate (în special elementele de siguranță și/sau poza). Atenție: Cărtile de identitate romanești emise înainte 
de anul 2009 nu sunt recunoscute ca documente de călătorie în Norvegia. Pentru toate celelalte state din afara 
Uniunii Europene și pentru acele state pentru care cetățenii români nu au nevoie de viză de intrare, accesul se face 
pe baza pașaportului valabil cel puțin 6 luni de la data terminării călătoriei. Pentru țările în care cetățenii români au 
nevoie de viză de intrare, este necesar pașaportul valabil cel puțin 6 luni de la data terminării călătoriei. Anumite 
state nu permit accesul cu pașaport temporar sau nu aplică vize pe pașaport temporar, de aceea vă rugăm să 
consultați serviciul consular al țării în care intenționați să faceți deplasarea sau vă consultași în această privință cu 
agenția de turism. Atenție, persoanele recent căsătorite au obligația de a-și schimba Cartea de Identitate anulată 
de autorități (perforată/ tăiată).  

• Pentru a consulta lista statelor pentru care nu este necesară viza de intrare sau informații suplimentare legate de 
călătoria cetățenilor români în străinătate, accesați site-ul Poliției de Frontieră www.politiadefrontiera.ro sau al 
Ministerului de Externe www.mae.ro/travel-conditions . 

• Pentru a evita eventuale situații de confuzii sau neînțelegeri, turiștii au obligația ca la înscriere să citească Condițiile 
Generale de Participare. 

• Exact Travel este marcă a agenției Exact Tours; 
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